Domki szeregowe w sąsiedztwie klubu golfowego
Ref. 644TH Cena 297 500 €
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Osiedle 47 domków szeregowych znajdujących się zaledwie kilka minut jazdy samochodem od Puerto Banus i w
niedalekiej spacerowej odleglości od klubu golfowego El Campanario Golf and Country House.
Domy zostały zaprojektowane w sposób funkcjonalny, z dużymi tarasami i przestronnymi, pełnymi naturalnego
światła wnętrzami.
Na parterze, tuż przy wejściu znajduje się niewielki ganek, ogródek oraz 2 sypialnie z łazienką. Na pierwszym
piętrze znajduje się główna sypialnia z łazienką en suite wychodząca na duży, słoneczny taras. Na poziomie
piwnicy są dwa miejsca parkingowe.
W częściach wspólnych osiedla będzie można cieszyć się odkrytym basenem i pełnymi naturalnej roślinności
ogrodami.
Nieruchomość znajduje się w bardzo uprzywilejowanej lokalizacji, blisko pól golfowych, Puerto Banús, Marbelli
czy Estepony oraz 50 minut jazdy samochodem od lotniska w Maladze. Z pewnością jest to idealna inwestycja
dla osób, które pragną zamieszkać w prestiżowej lokalizacji, blisko usług i niedaleko morza.

Ceny od 253.800 € do 357.000 €
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